
 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet! 

 
Hej alla medlemmar och boende i Edsängens 
villaområde!  
Våren har slagit till rejält och som vanligt är 
det dags för en ny bulletin! 
 
För exakt ett år sedan, skrev jag för första 
gången om pandemin i bulletinen, det var ett 
nytt fenomen för hela världen. Våra vanor 
förändrades radikalt, folk började arbeta 
hemifrån till stor utsträckning, restriktionerna 
infördes i hela världen och ekonomin 
drabbades hårt. Samtidigt skrev jag att det såg 
ut att ljusna. Den första vågen höll på att ta 
slut och våra europeiska grannländer började 
öppna upp sina samhällen. Tyvärr blev det 
inte som vi hoppades. En andra våg slog hårt 
mot alla men världen reagerade på ett mer 
organiserat sätt. Vaccinationen har dragit 
igång, jag har i skrivande stund bokat min 
första spruta, vissa styrelsekollegor har redan 
fått sin första så förhoppningsvis kan man 
vara optimistisk denna gång.  
 
Årets årsmöte hölls digitalt för första gången. 
Vi i styrelsen var lite osäkra hur det skulle 
fungera så vi försökte förbereda oss väl. Det 
gick rätt bra tycker vi. Deltagandet blev 
kanske lite mindre än tidigare år men 
medlemmarna som deltog var aktiva, 
kommenterade och ställde frågor. Alla 
medlemmar i styrelsen bekräftades. Jag valdes 
om till ordförande. Martin, Tomas, Sture och 
Henrik fortsätter i styrelsen som respektive 
viceordförande, sekreterare, kassör och 
ledamot. 
 
Årsmötet inleddes med att Thomas Ardenfors, 
ordförande i natur- och tekniknämnden, 
berättade om sin vision för ett rent och trygg 
Sollentuna och utmanade alla medlemmar att 
hjälpa genom att rapportera allt de ser som 
behöver rättas till för att uppnå detta mål. Han 
redovisade kort om läget i Väsjöprojektet samt 
om andra pågående aktiviteter i närområdet. 
 
Ett återkommande diskussionsämne under 
mötet var Frestavägen och dess trafikläge. 
Medlemmarna klagade på att hastigheten 

fortfarande är hög 
och tung trafik 
belastar vägen, trots 
åtgärderna som har 
vidtagits. Thomas 
bekräftade att kommunen har kunnat 
konstatera genom sina mätningar att 
hastigheten på Frestavägen mellan 
Vaxmoravägen och Båtsmansvägen är högre 
än tillåtet och att ytterligare åtgärder behövs. 
Han bjöd styrelse och medlemmarna till ett 
möte under våren för att diskutera dessa 
åtgärder. Vi har tagit kontakt med Thomas 
som överenskommit men tyvärr planerades 
mötet om till hösten. Kommunens tjänstemän 
var för överbelastade för att ställa upp och 
inga hastighetsbegränsande åtgärder har 
planerats. Vi är så klart väldigt besvikna men 
fortsätter att bevaka situationen. Dessutom 
uppmanar vi alla våra medlemmar att överösa 
kommunen med anmälningar (till kontakt-
center eller direkt till berörda tjänstemän och 
politiker) på allt de ser som inte är rätt. Låt era 
röster bli hörda. 
 
Även om läget kring Väsjöprojektet är relativt 
stabilt och inga större beslut har tagits det 
senaste året, finns det fortfarande en del som 
händer och påverkar Edsängen. Styrelsen 
fortsätter arbetet med att påverka beslut, få 
till förändringar och åtgärder att vidtas. Det 
finns anledning att fortsätta ge vår syn på 
beslut som kommer att påverka oss och 
försöka förbättra vår miljö. Våra prioriterade 
intresseområden fortsätter att vara 
Frestavägen och läget i Edsängen, samt 
utvecklingen i Väsjön med fokus bland annat 
på trafikfrågor.  
 
Tips och råd från er medlemmar är alltid 
välkomna! Skicka gärna synpunkter på mejl 
till vår adress edsangen@gmail.com och passa 
på att anmäla er till den mail-lista vi använder 
för att snabbare kunna nå ut med information. 
Har ni inte mejl går naturligtvis telefon eller 
en lapp i brevlådan också bra. Styrelsens 
telefon-nummer finns på sista sidan i 
bulletinen. 
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För att kunna påverka våra politiker och 
tjänstemän, är det viktigt att vi är så många som 
möjligt. Jag vill därför uppmana alla nya och gamla 
boende i Edsängen att bli medlem i 
villaägareföreningen. Förutom att ha större 
möjligheter att påverka vårt boende, erbjuds 
medlemmar en del förmåner som till exempel 

rabatter, juridisk och teknisk rådgivning, VIP-
kväller med mera.  
 
Jag och hela styrelsen önskar er alla en trevlig och 
säker sommar!! 
 

Marco Casole 
Ordförande

 
 

Grannsamverkan 

Tyvärr har vi blivit drabbade av inbrott i Edsängen 
nu under våren, där en boende på Lavendelvägen 
fått sin motorcykel stulen. Någon har brutit upp 
fönstret till garaget och tagit sig in den vägen. Det 

verkar lite som att gärnings-
mannen visste vad hen var 
ute efter. En annan boende 
på Lavendelvägen säger sig 
känna sig iakttagen, precis 
som om någon lägger ut spår 
i trädgården och kollar ifall 
de flyttas på.  
Det kan inte nog poängteras 

hur viktigt det är att vi alla tänker till en gång extra 
när man ser någon okänd promenera runt lite väl 
frekvent i området. Man behöver ju inte 
misstänkliggöra alla hela tiden, men det skadar inte 
att kanske fråga lite vänligt om vederbörande 
behöver hjälp att hitta, mest för att synliggöra att 
man har lite koll. Detta gäller ju mest dagtid, 
svårare att få till nattetid, dessvärre. 
 
Som vanligt informerar jag här om hemsidan; 
https://www.villaagarna.se/lokalt/region-

abc2/lokalforeningar/edsangens-
villaagareforening/ där man under fliken 
”Grannsamverkan”, hittar en förteckning över de 
områdesansvariga. Är du inte ansluten till 
grannsamverkan är du välkommen att kontakta din 
representant för att därigenom få fortlöpande 
information om något händer i vårt område. Blir du 
själv drabbad av brott är det värdefullt för oss 
andra att få ta del av detta genom att du då berättar 
det för din representant. 
 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på 
www.samverkanmotbrott.se 
 
Har du sett något brott, kontakta polisen på 114 14 
eller lämna tips på www.polisen.se 
 
Vid pågående brott ring alltid 112!  
 
 
Samtliga grannar tillönskas trevlig vår och sommar 

Christina Danewid 
samordnare för grannsamverkan 

 

Återvinningscontainer på Edsängsvägen, felanmälan och kontaktcenter 

Flera boende har upplevt att det är skräpigt vid 
den container som står vid Edsängsvägen 2. Det är 
Förpacknings & tidningsinsamling AB (FTI) som 
ansvarar för att tömma och städa runt containern. 
På FTI:s hemsida, ftiab.se, finns formulär för att 
felanmälan en full container eller behov av 
städning runt densamma. ÅVS/Stations-ID är 
17004. Det går även att ringa 0200-880311 för att 
felanmäla. Städning och tömning sker vanligtvis 
enligt ett schema. 
 
SEOM ansvarar för gatubelysning i området. 
Felanmälan görs via hemsidan, seom.se -> 
Kundservice -> Felanmälan eller via SEOM:s 
kundtjänst finns på tel. 08-623 88 00. Trasig 

gatubelysning åtgärdas inom 10 dagar. På alla 
lyktstolpar finns en klisterlapp med ett nummer 
som med fördel kan användas för att peka ut en 
specifik trasig lampa. 
 
Kommunens Kontaktcenter kan du kontakta 
i alla ärenden på telefon 08-57921000, 
kontaktcenter@sollentuna.se eller via e-tjänsten 
Felanmälan på kommunens hemsida. 
 
Via appen Fixa min Gata kan du rapportera fel, 
skador och nedskräpning på vägar och gator i hela 
Sverige och ditt ärende hamnar automatiskt hos 
rätt kommun. 

 
 

Vildsvin 

Under våren så har vildsvin observerats i vårt 
villaområde. En av våra grannar skickade en 
skrivelse till kommunen och fick följande svar. 
 
Tack för ert mejl! Jag har nu varit i kontakt med 
våra viltvårdare och de har skjutit av flera vildsvin 

det senaste året för att hålla bestånden nere. 
I dagsläget kan de inte göra så mycket men från 
den 16:e april är de lovliga igen att viltvårda. 
Naturvårdarna kommer hålla ett extra öga i ert 
område men de hälsar även att ni inte behöver 
vara rädda för vildsvin, de är räddare för er! 
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Nyheter i Väsjöområdet 
 
Här kommer en sammanfattning av den information som finns på https://www.sollentuna.se/bygga-bo--
miljo/stadsutvecklingsomraden/Vasjon/  
Seden maj 2020 så är kommunens strategi att färdigställa färre delområden åt gången inom Väsjön.  
Högst prioritet i den nya strategin är att bygga färdigt Södersätra och Väsjö torg så att människor kan 
börja bosätta sig där. I planen ingår också att påbörja ett mindre antal kvarter i Norra Väsjön. 
Väg- och markarbetena vid Väsjö torg 
beräknas vara klara 2022, under 2021 
beräknas även produktion att påbörjas av 
de första cirka 300 bostäderna längs 
Slalomvägen. Bostäderna blir klara 
omkring 2023. Närmast Edsbergs allé och 
den kommande Väsjöskolan bygger Bonava 
cirka 150 hyresrätter, fördelat på två 
kvarter. Ett steg närmare sjön kommer 
Ikanos kvarter med cirka 90 bostadsrätter. 
Och närmast sjön bygger Nordr (tidigare 
Veidekke) cirka 50 bostadsrätter.  
Samtidigt fortsätter planeringen för 
försäljning av ytterligare byggrätter på 
Väsjö torg.  Totalt beräknas omkring 1 000 
bostäder att kunna byggas här i etapper 
fram till omkring 2029. 
Småhusdelen Södersätra är nu till stora 
delar färdigbyggt med de ca 300 småhus 
som tillkommit de senaste åren. Kring 
Kastellgården har produktionen åter-
upptagits och just nu är cirka 400 lägenheter under produktion eller planering. 
I Norra Väsjön, där den mesta marken ägs av privata aktörer kommer produktionen också igång inom 
kort. Efter att detaljplanen delats upp i etapper startar SSM och Seniorgården under 2021 produktion av 
bostadsrätter, hyresrätter och serviceboenden i den sydvästra delen närmast Gustavsbergsleden. 
När det gäller utbyggnad av service så kommer nya Väsjöskolan i kommunal regi att öppnas när den andra 
etappen av Väsjö torg blir klar kring 2024/2025. Dessförinnan beräknas Södersätra förskola kunna 
öppnas i privat regi. 
 
 

Trafik på Frestavägen 
 
Vid föreningens årsmöte pratade vi bland annat om 
Frestavägen och hastighet på fordon. Vår gäst 
Thomas Ardenfors refererade till den 
vägtrafikmätning som gjordes under första veckan 
i december 2020. I mätningen indikerades att två 
mätpunkter längs sträckan Hovslagarevägen - 
Gustavsbergsleden hade allt för hög 
genomsnittshastighet. Årsmötet tolkade det som 
Thomas Ardenfors sa att trafikkontoret skulle göra 
något åt situationen och under våren har styrelsen 
fört dialog om att få ta del av och ge förslag på 
åtgärder. Trafikkontoret har av någon anledning 
inte kunnat genomföra något möte med oss. Vi har 
framfört synpunkter på att vi boende har konkreta 
exempel på höga hastigheter och att de 
hastighetsdämpande åtgärder som genomförts 
(dvs  höjda övergångsställen) har haft  begränsad 
påverkan på trafiksäkerhet. 
Den trafikmätning som vi begärt ut från 
kommunen är otydlig avseende var mätpunkterna 
var placerade men siffrorna är som följer: 
• Hovslagarevägen – Sörmlandsvägen,  medel-

hastighet 31 km/h, 85-percentilen 36 km/h 

• Sörmlandsvägen – Vaxmoravägen, medel-
hastighet 40 km/h, 85-percentilen 
46 km/h 

• Vaxmoravägen – Edsängsvägen, medelhastighet 
42 km/h, 85-percentilen 49 km/h 

• Edsängsvägen – Lavendelvägen, medelhastighet 
36 km/h, 85-percentilen 43 km/h.  

Med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna 
har en hastighet lika med eller lägre än angiven 
hastighet. 
Här beskrivs sträckan från Hovslagarevägen mot 
Väsjön, men siffrorna innehåller även dem som kör 
åt det andra hållet. 
Min upplevelse är att snöblaskets frånvaro höjt 
medelhastigheten ytterligare något, men det är 
mer en känsla från skribenten och ska inte tas som 
sanning. 
Styrelsen jobbar vidare med att få dialog med 
trafikkontoret om vilka åtgärder som vi i 
Villaägarföreningen ser kan dämpa hastigheten. 
Vårt enda tips till dig är att meddela kommunens 
kontaktcenter så ofta det går med konkreta 
beskrivningar på tillfällen då fordons hastighet 
eller hantering varit en fara för andra trafikanter 
och fotgängare. 
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Nyinflyttad?

Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen och 
vi tycker det vore trevligt om ni ville vara en 
del av vår gemenskap och medlem i vår 
förening. 
 
Gå in på Villaägarnas Riksförbunds hemsida, 
www.villaagarna.se och sök fram vår 

förenings hemsida och välj ”Bli medlem” som 
finns i högerkanten på websidan. Om du blir 
medlem på annat sätt, glöm inte att ange vår 
föreningskod 1183. 
 
Ta gärna kontakt med Christina Danewid, 
områdets samordnare för grannsamverkan. 

 

 
 

Edsängen på Facebook 

För alla oss boende här i Edsängen finns gruppen ”Edsängen!”. Här kan ni informera eller slänga 
ut frågor till varandra om det mesta. Hitta någon att träna, dricka kaffe eller promenera med. Det 
finns ytterligare en grupp exklusivt för den kvinnliga befolkningen i Edsängen, ”Edsängens 
Systerskap”.  
 
Grupperna är slutna och du begär tillträde via Facebook, bara ett krav finns för att kunna gå 
med, du måste bo i Edsängen. Grupperna kan komma att göras hemliga framöver. 
 
 

Föreningsinformation via epost 

Snabbare för dig och billigare för föreningen 
att skicka ut information via e-post.  
 
Skicka ett mejl till edsangen@gmail.com för 
att anmäla er. 
 
Dock kommer Edsängsbulletinen delas ut i alla 
brevlådor i området. Den finns även i 
elektronisk form på föreningens hemsida.

Låna prylar av föreningen 

För er medlemmar i Edsängens Villaägare-
förening finns kundkort till Martin Olsson. 
Kundkorten finns att låna hos Ola Bogren och 
Marie Eckerstrand. Vi har även en 
kaffebryggare med kapacitet upp till 50 
koppar och 10 muffinsformar i plåt att låna för 
medlemmar utan kostnad.  
 
Läs mer på föreningens hemsida om hur du 
gör. 

Föreningens kassa 

Föreningen har fortfarande en kassa på drygt 29 000kr. Hur denna kassa skall användas togs 
upp på förra årets årsmöte. Sedan dess har vi utmanat alla medlemmar att komma med förslag. 
Vi har tagit emot några men inget som kunde verkställa. Vi vill undvika investera i något som 
kräver återkommande underhåll, mycket plats att förvara eller administration. Av dessa skäl har 
vi avvisat förslaget som till exempel att införskaffa ett släp. Vi har också undersökt möjligheten 
med kommunen att bidra till lekplatsen som finns mellan Lavendelvägen och Tulpanvägen men 
detta är tyvärr inte möjligt enligt kommunen.  

Vi fortsätter därför att undersöka andra förslag. Så har du idéer kring något denna kassa skulle 
kunna användas till som är till fördel för medlemmarna så är du välkommen med att inkomma 
dina tankar till: edsangen@gmail.com. 

Edsängsbulletinen ges ut av Edsängens villaägareförening två gånger per år.  
2021 års styrelse består av Marco Casole (ordförande) 070-779 24 95,  
Martin Johnson (v ordförande) 070-484 11 31, Sture Byström (kassör)  
070-571 17 70, Tomas Svensson (sekreterare) 070-695 69 34 och Henrik Lilieholm  
070-687 18 11 
 
Vår föreningshemsida hittar du på 
https://www.villaagarna.se/lokalt/region-abc2/lokalforeningar/edsangens-
villaagareforening/ 
 
För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att ringa någon i styrelsen eller eposta 
till edsangen@gmail.com 
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